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SAMENVATTING 

Kuijpers e.a. (1994) hebben een twee-dimensionaal eindige elementen model van het menselijk 

hoofd ontwikkeld. Dit model bestaat Ut een gesloten schedel of een schedel met achterhoofdsgat. De 

schedel is geheel gevuld met de hersenen. De schedel en hersenen kunnen star aan elkaar gekoppeld 

zijn, het gekoppelde interface model, of kunnen vrij zonder wrijving ten opzichte van elkaar bewegen 

door miûûd VLU? het in k t  EEPJI-yakket IdPAC zmwezige contactdgerhe, het vrije interface model. 

Uit de simulaties met meshverfijning voor de hersenelementen uitgevoerd op twee verschil- 

lende configuraties van het eindige elementen model, één model met en één model zonder het contact- 

algoritme, blijkt dat het contactalgoritme een grote invloed heeft op de uiteindelijke resulaten. Voor 

het model met gekoppelde interface tussen de hersenen en schedel treden er namelijk geen verschillen 

op in de resultaten van het model met en zonder meshverfijning. Voor het vrije interface model 

blijken er grote verschillen op te treden in relatieve bewegingen tussen de hersenen en schedel voor de 

modellen met en zonder meshverfijning. Ten gevolge van de verschillende relatieve bewegingen 

ondergaat het gehele hoofdmodel niet dezelfde deformatie, zodat het voor het vrije interface model 

met de toegepaste meshverfijning niet mogelijk is om te controleren of de resulaten geconvergeerd 

zijn naar de eindoplossing. Als aanbeveling geldt te kiezen voor een meshverfijning die het aantal 

knooppunten waarvoor contactkrachten berekend worden niet verandert. 

Met het variëren van de loslaatkracht die geldt in het contactalgoritme blijkt het mogelijk om 

de gemiddelde spanningen die optreden aan de contre-coup zijde sterk te beïnvloeden, zodat het 

wellicht mogelijk is om de in experimenten optredende negatieve drukken aan contre-coup zijde ook 

in de validatie met het hoofdmodel te laten optreden. 

De kinematica van het hoofdmodel komt door toevoeging van een 'two pivot' model voor de 

nek beter overeen met de werkelijkheid. De resultaten van het model met nek zijn gevalideerd met de 

resulaten van Wismans e.a. (1986). Het toevoegen van de nek beïnvloedt vooral de schuifspanning aan 

achterhoofdsgatzijde, terwijl de spanningen aan contre-coup zijde het sterkst beïnvloed worden. Tevens 

blijkt de invloed het sterkst voor het model met vrije interface. 

In de relatief korte simulatietijd blijkt het toevoegen van het ruggemerg een geringe invloed te 

hebben op de schuifspanningen aan achterhoofdsgatzijde. Dit ten gevolge van de kleine verplaatsingen 

die het model ondergaat, zodat de stijfheid van het ruggemerg maar weinig invloed kan uitoefenen. De 

invloed van het ruggemerg zal met het toenemen van de simulatietijd waardoor de verplaatsingen 

groter worden, duidelijker zijn. 
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Hoofdstuk 1 

INLEIDING 

Omdat hoofdletsel een zeer vaak voorkomend letsel is waarbij een blijvend letsel of 

een dodelijke afloop het gevolg is, vormt de hoofdletselmechanica een belangrijk onderwerp 

in het bio-mechanica onderzoek. In het laatste decennium zijn er verschillende twee- 

dimensionale eindige elementen modellen gepresenteerd met de bedoeling om het belang van 

materiaalparameters en de koppeling tussen hersenen en schedel op de respons van het 

menselijk hoofd op dynamische belastingen te onderzoeken (Willinger e.a. (1992); Trosseille 

e.a. (1992); Ueno e.a. (1989); Lighthall e.a. (1989); Chu e.a. (1994); Ruan e.a. (1991); Khalil 

e.a. (1982)). Uit deze onderzoeken bleek dat zowel kinematische als dynamische randvoor- 

waarden grote invloed hebben op de respons van de modellen. Enkele belangrijke zijn de 

randvoorwaarden ter plaatse van de schedel-hersenen interface en hoe de nek, het achter- 

hoofdsgat en de invloed van het ruggemerg gemodelleerd worden. 

Uit de anatomie van het menselijk hoofd, zie bijlage A, is te zien dat de hersenen van 

de schedel gescheiden zijn door hersenvliezen en het hersenvocht. Op grond van deze schei- 

ding wordt er verondersteld dat er een relatieve beweging mogelijk is tussen de hersenen en 

de schedel. In een studie naar twee-dimensionale modellen (Sauren en Claessens (1993)) 

wordt geconcludeerd dat de effecten van deze relatieve beweging, door middel van verschil- 

lende interface condities, alleen onderzocht is in eindige elementen modellen van half- 

cylindrische fysische modellen. 

Kuijpers e.a. (1994) hebben een twee-dimensionaal model gepresenteerd dat gebruikt 

werd om het belang van randvoorwaarden op verschillende plaatsen in het model te onder- 

zoeken. Zij hebben hierbij gekeken naar de respons van het hoofd op dynamische belastingen 

en de resultaten vergeleken met de resultaten uit experimenten op kadavers uitgevoerd door 

Nahum e.a. (1977). De gebruikte modellen en de uit de simulaties volgende resultaten en 

conclusies van Kuijpers worden kort samengevat in hoofdstuk 2. 

Uit de resultaten van het door Kuijpers gepresenteerde vlakke rek, eindige elementen 

model is gebleken dat deze resultaten grote spannings- en rekgradiënten vertonen. In 

hoofdstuk 3 wordt gecontroleerd of (verdere) meshverfïjning van de hersenelementen effect 

heeft op de resultaten. Hierbij wordt er gekeken naar de verplaatsingen, schuifspanningen en 
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gemiddelde drukken die optreden bij een stootbelasting uitgevoerd door een tegen de schedel 

botsende impactor. Deze drie grootheden worden bekeken in drie knooppunten; een knoop- 

punt aan coup, achterhoofdsgat en contre-coup zijde, 

Omdat de resultaten van de simulaties van het model, waarbij wrijvingsloos contact gedefi- 

nieerd is tussen de hersenen en schedel, het vrije interface model, met meshverfijning voor de 

hersenelementen sterk verschillen ten opzichte van de resultaten van het model zonder mesh- 

verfijning, is er in hoofdstuk 3 ook gekeken naar modellen waarbij de hersenelementen 

bestaan uit lineaire driehoekselementen in plaats van de oorspronkelijke kwadratische 

elementen. Op deze modellen is ook een meshverfijning van de hersenelementen toegepast. 

Uit de resultaten bleek dat de vier modellen met vrije interface (kwadratische of lineaire 

hersenelementen, wel of geen meshverfijning) een verschillende deformatie ondergaan. Dit als 

gevolg van de verschillende relatieve bewegingen tussen de hersen- en schedelelementen. 

De invloed van relatieve beweging is onderzocht door de loslaatkracht die gedefi- 

nieerd is in het CONTACT algoritme voor het vrije interface model met kwadratische hersen- 

elementen te varigren. Er is voor deze variatie gekozen omdat niet bekend is hoe de vliezen 

en vloeistoffen in de hersenen gedefinieerd dienen te worden en wat de invloeden van deze 

vliezen en vloeistof zijn. 

In hoofdstuk 4 is een model voor de ’nek’ toegevoegd om de beweging van het hoofd 

ook een rotatie te laten beschrijven en niet alleen een translatie zoals in de voorafgaande 

simulaties. Hierbij is er gekozen voor het ’two pivot’ model dat ontwikkeld is door Wismans 

e.a. (1986). In dit model is de nek met zijn vele draaipunten vereenvoudigd tot een starre 

nekschakel met twee draaipunten, waarmee de kinematica van het hoofd goed met de werke- 

lijkheid overeenkomt. De nekschakel is in eerste instantie toegevoegd aan het model met een 

starre koppeling tussen de hersenen en schedel, het gekoppelde interface model, waarbij de 

belasting gerealiseerd is door het voorschrijven van een versnelling voor het onderste 

draaipunt. Deze versnelling komt overeen met het versnellingssignaal uit de experimenten van 

Wismans e.a. (1986). Nadat dit model gevalideerd was met de resultaten van Wismans, is het 

nekmodel ook toegevoegd aan het model met vrije interface. De resultaten van de simulaties 

met een tegen de schedel botsende impactor zijn vergeleken met de resultaten van de 

modellen zonder ’nek’. 
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In hoofdstuk 5 wordt gekeken naar het effect van een achterhoofdsgatmodel op de 

respons van het hoofdmodel op dynamische belastingen. In dit achterhoofdsgatmodel wordt 

getracht het effect van het ruggemerg mee te nemen. Hiervoor is de stijfheid van het 

ruggemerg afgeschat en door middel van veren toegevoegd aan de hersenelementen die door 

het achterhoofdsgat doorlopen tot buiten de schedel. Dit is gedaan als uitbreiding op het werk 

van Kuijpers e.a. (1994) waarin gekeken is naar de invloed van de twee extreme versies van 

het model voor het achterhoofdsgat, te weten een model waarin de hersenen star verbonden 

zijn met de schedel ter plaatse van het achterhoofdsgat en een model waarin de hersenen vrij 

door het achterhoofdsgat kunnen bewegen zonder enige invloed van het ruggemerg. 

Omdat voor alle simulaties de noodzakelijke experimentele gegevens ontbreken, is er 

bij al de gepresenteerde modellen gekeken naar de invloed die een variërende modelparameter 

heeft op de respons ten opzichte van het basismodel dat bij het voorschrijven van een 

versnelling van een schedelknooppunt gevalideerd is met de resultaten uit experimenten op 

kadavers uitgevoerd door Nahum e.a. (1977). 

In het laatste hoofdstuk volgen tenslotte de conclusies en aanbevelingen, terwijl in de 

bijlage de werking van het CONTACT algoritme en een korte beschrijving van de anatomie 

van het menselijk hoofd is gegeven. 
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Hoofdstuk 2 

TWEE-DIMENSIONALE EEM-MODEL VAN HET MENSELIJK HOOFD 

Het doel van de studie gepresenteerd door Kuijpers e.a. (1994) is het mogelijk belang 

van hersenen-schedel interface condities, een randvoorwaarde ter plaatse van de nek en 

hersenen materiaalparameters op de respons van het hoofd op dynamische belastingen te 

onderzoeken. Daarvoor is een twee-dimensionaal, vlakke rek eindige elementen model van 

een sagittale doorsnede van het menselijk hoofd ontwikkeld. Als belasting is er gekozen voor 

dezelfde belastingen die ook gerealiseerd zijn in de experimenten die gerapporteerd zijn in de 

literatuur, te weten een versnelling van een schedelknooppunt ter validatie van het model en 

een impact veroorzaakt door een tegen de schedel botsende impactor. Voor verschillende 

configuraties van het model zijn er simulaties uitgevoerd met behulp van het eindige 

elementen programma MARC K5.2. De configuraties zijn verkregen uit verschillende 

combinaties van de volgende eigenschappen: lineair elastische of visco-elastische 

materiaaleigenschappen voor de hersenen, verschillende contact condities voor de hersenen- 

schedel interface, wel of geen nekmodel en verschillende modellen ter plaatse van het 

achterhoofdsgat. De resultaten en de gebruikte modellen in de studie van Kuijpers e.a. (1994) 

worden in dit hoofdstuk kort besproken. 

2.1 Het eindige elementen model 

Anatomie: Belangijk voor de mechanische modelvorming van het menselijk hoofd is 

dat de hersenen, het ruggemerg en de omringende vliezen een continuüm vormen. De ruimten 

tussen de verschillende structuren zijn gevuld met dezelfde vloeistof, het hersenvocht. Het 

gedeelte van het continuüm dat de hersenen bevat, is opgesloten in de schedel. De mogelijk- 

heid van relatieve beweging van de hersenen ten opzichte van de schedel wordt bepaald door 

de koppelingen tussen de hersenen en vliezen, tussen de vliezen onderling en tussen de 

vliezen en de schedel. Alleen ter plaatse van het achterhoofdsgat zijn de vliezen verbonden 

met het schedelbot. De schedelinhoud wordt kortweg aangeduid met hersenen. In de model- 

vorming wordt de gezichtsschedel niet meegenomen. 
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Model: Het twee-dimensionaal eindig elementen model is ontwikkeld op basis van 

MRI-data (magnetic resonance image). De gebruikte mesh is te zien in figuur 1 in bijlage C. 
Het vlakke rek eindige elementen model bestaat uit 104 zes-knoops driehoekige elementen 

(elementtype 125, zie MARC Volume B) voor de hersenen en 124 vier-knoops vierhoekige 

elementen (elementtype 11) voor de schedel. Uitgaande van dit model zijn er vijf 

verschillende configuraties gemodelleerd. In model 1 zijn het hersenoppervlak en de 

binnenkant van de geheel gesloten schedel star met elkaar gekoppeld. Dit model wordt ook 

wel gekoppeld interface model genoemd. Het star verbinden is gedaan met behulp van de in 

MARC aanwezige ’tying’ optie. Een tying houdt in dat de verplaatsingen van een ’tied node’ 

een functie worden van de verplaatsingen van een ’retained node’. De knooppunten van de 

hersen-interface vormen in dit gekoppelde model de ’tied nodes’ en de knooppunten van de 

schedel-interface vormen de ’retained nodes’. 

Het tweede model is hetzelfde als het eerste model, behalve dat er op de plaats van 

het achterhoofdsgat een opening is gemodelleerd, figuur 2.la. Het derde model heeft een 

gesloten schedel, zonder achterhoofdsgat, waarin de hersenen geheel ontkoppeld zijn van de 

binnenkant van de schedel, het vrije interface model. Dit model is het basismodel dat 

gevalideerd werd met de experimenten van Nahum e.a. (1977) en waarmee alle simulaties 

worden vergeleken. De randvoorwaarden voor de schedel-hersenen interface worden 

gedefinieerd als wrijvingsloos contact waarbij een scheiding tussen hersenen en schedel is 

toegestaan. Het gevolg is dat alleen drukkrachten doorgeleid kunnen worden tussen de 

hersenen en de schedel. In het programma MARC is dit wrijvingsloze contact gedefinieerd 

met behulp van het aanwezige CONTACT algoritme, zie bijlage B. Kuijpers e.a. hebben 

contact gedefinieerd zodanig dat contact alleen optreedt zodra een knooppunt dichter d m  0’1 
mm bij een als contact interface gedefinieerd oppervlak komt. In het basismodel kan contact 

optreden tussen de hersenen en de schedel en tussen de impactor en de schedel. Een knoop- 

punt dat contact heeft, verbreekt dit contact als de trekkracht op dat knooppunt groter is dan 

een in het CONTACT algoritme gedefinieerde loslaatlaacht. Voor de loslaatkracht is in eerste 

instantie gekozen voor een kracht van 0,lO N. 

Het vierde model is hetzelfde als het derde model, behalve dat voor het achterhoofds- 

gat weer een opening is gedefinieerd. Het laatste en vijfde model heeft eveneens een vrije 

interface tbissen de hersenen en de schedel, maar ter plaatse van het achterhoofdsgat zijn de 

hersenen en de schedel star met elkaar verbonden, figuur 2.lb. 
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1 hersenelementen 

2 schedelelementen 

Materiaaleigenschappen: De schedel is gemodelleerd als een laag met een dikte 

variërend tussen 4 en 7 mm met lineair elastische materiaaleigenschappen. De hersenen zijn 

gemodelleerd als een enkel continuüm. Voor het hersenweefsel is gekozen voor zowel lineair 

elastisch alsook lineair visco-elastisch materiaalgedrag. Beide structuren worden als 

homogeen en isotroop beschouwd. De elastische materiaaleigenschappen zijn gekozen als een 

gemiddelde van de data die in de literatuur vermeld worden, in tabel gebracht door Sauren en 

Claessens (1993). De elasticiteitsmodulus, constante van Poisson en dichtheid van de schedel 

zijn respectievelijk 6,5*106 kPa, 0,20 en 2,07*103 kg/m3. Voor de elastische materiaal- 

eigenschappen van de hersenen zijn de waarden respectievelijk 1,0*103 H a ,  0,48 en 1,04*103 

kg/m3. Aan de simulaties uitgevoerd met visco-elastisch materiaalgedrag wordt in dit verslag 

geen aandacht besteed. 

2.2 Simulaties en resultaten 

De simulaties zijn uitgevoerd met twee typen belastingen. De eerste belasting is gelijk 

aan de belasting gemeten door Nahum e.a. (1977) ter validatie van de modellen met 

gekoppelde en vrije interface, beide zonder achterhoofdsgat (model 1 en 3). De impact werd 

hierbij gesimuleerd door het voorschrijven van de versnelling van een schedelknooppunt. De 

versnelling bestaat uit een halve sinusvormige puls met een maximum van 1800 m/s2 en een 

tijdsduur van 3,75 ms. De drukken in de hersenen aan de impact-zijde, de coup zijde, en die 

aan die daar tegenover liggende zijde, contre-coup zijde, zijn hierbij berekend en vergeleken 

met die uit de experimenten. 

Bij het tweede type belasting werd de invloed van de verschillende configmaties 

onderzocht. Hierbij is de impact gesimuleerd door een rechthoekige impactor met een 
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voorgeschreven snelheid van 7,5 4 s  tegen het hoofd te laten botsen. Als basismodel is 

gekozen voor model 3 dat gevalideerd is met de experimenten. De resultaten van de andere 

modellen zijn vergeleken met de resultaten van dit model. 

De mogelijke invloed van een kinematische randvoorwaarde ter plaatse van de nek is 

onderzocht door twee starre balkelementen aan te brengen die het basismodel verbinden met 

een star knooppunt dat 150 mm onder het zwaartepunt van het hoofd ligt. 

Resultaten: De resultaten van de validatie met het vrije interface model 3 komen 

beter overeen met de experimenten dan het model 1 met gekoppelde interface. De coup 

drukken die optreden in het model met vrije interface zijn vergelijkbaar met de coup drukken 

uit de experimenten. De negatieve contre-coup drukken die optreden in de experimenten, 

treden niet op in de simulaties met model 3. Het gekoppelde interface model onderschat de 

coup drukken en overschat de negatieve contre-coup drukken, zie figuur 2.2.1. 

-modeLi 
--experiment 

] . . . . . I  -experiment 
0 2.5 5 7.S LO E S  15 

time rml 

figuur 2.2.1 Validatie simulaties 

Uit de simulaties met de impactor blijkt dat de modellen met vrije interface, modellen 

3, 4 en 5 hogere drukniveaus hebben dan de modellen met gekoppelde interface, modellen 1 

en 2. Wet modelleren van een achterhoofdsgat heeft weinig effect op de drukken die optreden 

in het gekoppelde model 2, terwijl de vrije interface modellen wel beïnvloed worden door het 

type achterhoofdsgat dat gemodelleerd is, zie figuur 2.2.2. 
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_--- I 

Bij het modelleren van een randvoorwaarde ter plaatse van de nek, blijkt dat deze 

voorwaarde vooral van invloed is op de coup drukken. Voor de drukken die optreden in de 

contre-coup en achterhoofdsgat gebieden blijkt de invloed van het nekmodel van marginaal 

belang. Vergelijking van de maximale schuifspanningen die optreden, laat zien dat deze 

schuifspanningen groter zijn voor het model zonder randvoorwaarden ter plaatse van de nek. 

De gecombineerde rotatie en translatie beweging van de hersenen in het model met "nek" 

veroorzaken lagere maximale schuifspanningen. In het model zonder "nek" bestaat de 

beweging voornamelijk uit alleen een translatie. 

2.3 Conclusies 

De belangrijkste conclusies zijn: 

de resultaten van het vrije interface model komen beter overeen met de experimenten 

dan de resultaten van het gekoppelde interface model 

de vrije interface modellen geven hogere drukken dan de gekoppelde interface 

modellen 

de waargenomen coup en contre-coup drukken zijn afhankelijk van het type schedel- 

hersenen interface en niet van de aanwezigheid van het achterhoofdsgat 

het achterhoofdsgat is alleen belangrijk voor drukken ter plaatse van het achterhoofds- 

gat 
de kinematische randvoorwaarde ter plaatse van nek verandert het deformatiepatroon 

in de hersenen; in meerdere mate voor het vrije interface model en in mindere mate 

voor het gekoppelde interface model. 

- 

- 

- 

- 

- 
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Hoofdstuk 3 

MESHVERFIJNING, ELEMENTTYPE EN LOSLAATKRACHT 

Uit de resultaten van het door Kuijpers e.a. (1994) gepresenteerde vlakke rek eindige 

elementen model van een sagittale doorsnede van het menselijk hoofd is gebleken dat deze 

resultaten nog al grote spannings- en rekgradiënten vertonen. De invloed van meshverfijning 

in deze gebieden dient onderzocht te worden. Er moet gecontroleerd worden of (verdere) 

meshverfijning in de modellen van Kuijpers nog effect heeft op de resultaten. 

Voor de invloed van de meshverfijning wordt er bij de resultaten gekeken naar de 

verplaatsingen die optreden, de optredende maximale schuifspanningen en de gemiddelde 

spanningen. De gemiddelde spanningen zijn een gemiddelde van het spoor van de spannings- 

tensor. Van de schuifspanningen wordt aangenomen dat deze in belangrijke mate bijdragen 

aan het wel of niet optreden van hersenletsel. De drie grootheden worden bekeken in de in 

figuur 3.1 aangegeven knooppunten. Deze drie knooppunten representeren respectievelijk de 

coupzijde, achterhoofdsgat en contre-coupzijde. Voor de optredende spanningen wordt er 

alleen naar de grootte van die spanningen gekeken en niet naar de richtingen. 

Als belasting is er gekozen voor de impactor die met een voorgeschreven snelheid van 

7,5 m/s tegen de schedel botst. De simulaties worden uitgevoerd met behulp van MARC 

K6.1. 

1 coupzijde 

2 achterhoofdsgatzijde 

3 contre-coupzijde 

figuur 3.1 het EEM-model 
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3.1 De gebruikte modellen en elementen 

De meshverfijning is toegepast op twee configuraties van het eindige elementen model 

beschreven in hoofdstuk 2. Het eerste model heeft een gesloten schedel, zonder achterhoofds- 

gat, waarin de hersenen geheel gekoppeld zijn met de schedel, model 1. Het tweede model 

heeft ook een gesloten schedel, zonder achterhoofdsgat, maar nu zijn de hersenen geheel 

ontkoppeld van de schedel, model 3. De randvoorwaarden tussen schedel en hersenen in het 

laatste model zijn gedefinieerd als wrijvingsloos contact. De waarden van de parameters in 

het CONTACT algoritme zijn gelijk aan de waarden die zijn gebruikt door Kuijpers e.a. 

(1994). De twee modellen worden doorgerekend over een periode van 5 ms, waarbij tijd- 

stappen genomen worden van 0,Ol  ms zodat de simulatieperiode verdeeld wordt in 500 

incrementen. 

De hersenelementen bestaan uit kwadratische twee-dimensionale driehoekige vlakke 

rek elementen (type 125). De verplaatsingen in dit element worden geïnterpoleerd via zes 

knooppunten, te weten drie hoekknooppunten en drie knooppunten die liggen in het midden 

van de drie zijden van de driehoek. Elk knooppunt heeft twee graden van vrijheid; een 

verplaatsing u in x-richting en een verplaatsing v in y-richting. 

De schedel- en impactorelementen bestaan uit kwadratische vierzijdige vlakke rek 

elementen (type 11). Elk element heeft vier knooppunten die elk twee graden van vrijheid 

hebben; een verplaatsing in x- en y-richting, zie figuur 3.1.1. 

3 

i x -  125 

figuur 3.1.1 elementtype 

3 

1 
elementtype 11 

De optredende spanningen worden in de in figuur 3.1.1 aangegeven integratiepunten 

(x) berekend. De spanningen die optreden in de hersenelementen worden voor het kwadra- 

tische elementtype 125 berekend in drie integratiepunten. 
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3.2 De meshverfijning 

De meshverfjijjning wordt alleen toegepast op de hersenelementen. Meshverfijning in 

de hersenen houdt in dat elk driehoekselement van het type 125 wordt onderverdeeld in vier 

elementen van hetzelfde elementtype. De zo ontstane mesh bestaat nu dus uit 416 hersen- 

elementen en 124 schedelelementen, zie figuur 3.2.1. 

figuur 3.2.1 meshverfijning 

Voor het model met gekoppelde interface dienen de 'tyings' tussen de hersenknoop- 

punten en de schedelknooppunten na de meshve~ijning aangepast te worden. De extra 

hersenknooppunten die met meshverfijning ontstaan moeten ook door middel van een starre 

koppeling aan de schedel vastgemaakt worden. Voor het model met vrije interface tussen de 

hersenen en schedel dient alleen de hersen-interface aangepast te worden. De loslaatkracht die 

in het CONTACT algoritme gedefinieerd is, dient hierbij gehalveerd te worden omdat er voor 

het model met meshverfijning twee keer zoveel knooppunten zijn waarover de trekkrachten in 

het contact verdeeld worden. 
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3.3 De resultaten met kwadratische hersenelementen 

Gekoppelde interface: De resultaten van de simulaties voor het model met gekop- 

pelde interface zijn te zien in figuur 3.3.1, 3.3.2 en 3.3.3. In deze figuren zijn ook de 

resultaten uitgezet van de simulaties met lineaire hersenelementen, zie paragraaf 3.4. Voor de 

verplaatsingen van dit model wordt er alleen gekeken naar de verplaatsingen in x-richting, 

figuur 3.3.1. Dit omdat voor dit model geen relatieve beweging tussen de hersen- en 

De verplaatsingen van de drie knooppunten zijn voor het model zonder meshverfijning 

gelijk aan de verplaatsingen van het model met meshverfijning, dus de meshverfijning heeft 

geen invloed op de verplaatsingen van de knooppunten. 

Uit het verloop van de optredende maximale schuifspanning, figuur 3.3.2, en de 

gemiddelde spanning, figuur 3.3.3, in de tijd is te zien dat er maar kleine veranderingen 

optreden na meshverfijning. 

Er kan dus geconcludeerd worden dat voor het geheel gekoppelde model meshverfijning geen 

Invloed heeft op de resultaten en dat de resultaten vm het model zondpr rneshverfijning 23 

geconvergeerd zijn naar de eindoplossing. 
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knooppunt 2 

knooppunt 3 
7 I 

.. kwadr. elem. z. meshver. 
-- kwadr. elem. m. meshver. 

++ lin. elem. z. meshver. 
- lin. elem. m. meshver. 

figu1i~ 3.3.2 m~ximde schuifspmning [Waj 
knooppunt 1 knooppunt 2 

knooppunt 3 

' O h  

.. kwadr. elem. z. meshver. 
-- kwaár. elem. m. meshver. 

++ lin. elem. z. meshver. 
- lin. elem. m. meshver. 

figuur 3.3.3 gemiddelde spanning [Wal 
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Vrije interface: De resultaten van het vrije interface model waarbij contact is 

gedefinieerd tussen de hersenen en schedel, zijn weergegeven in figuur 3.3.4, 3.3.5 en 3.3.6. 

Als verplaatsing van de drie knooppunten, figuur 3.3.4, wordt hier echter gekeken naar de 

verplaatsing in x- en y-richting. Dit omdat er ook sprake kan zijn van een relatieve 

verplaatsing tussen de hersenen en schedel. 
knooppunt 1 

12, I 

knooppunt 2 

knooppunt 3 

xx kwadr. elem. z. meshver. 
- kwadr. elem. m. meshver. 

++ lin. elem. z. meshver. 
-- lin. elem. m. meshver. 

figuur 3.3.4 x-y verplaatsing [m] 

Voor knooppunt 1 blijken de x-verplaatsingen van beide modellen even groot, terwijl 

de y-verplaatsing van het model zonder meshverfijning ongeveer een factor 10 keer zo groot 

is. Deze grotere verplaatsing in y-richting is echter niet alleen een gevolg van een grotere 

relatieve beweging tussen de hersenen en de schedel. Het blijkt ook dat voor het model 

zonder meshverfijning de verplaatsingen van de schedel in y-richting 3 keer groter zijn dan 

voor het model met meshvedijning, terwijl de x-verplaatsingen hier ongeveer gelijk zijn. Het 

is dus moeilijk om de twee modellen met elkaar te vergelijken, omdat de schedel zelf niet in 

beide modellen dezelfde deformatie ondergaat. 

Om toch te controleren welk model een grotere relatieve beweging tussen hersenen en 

schedel toelaat, wordt er gekeken naar de relatieve verplaatsing van twee knooppnten, een 

schedel- en hersenknooppunt, die op tijdstip t = O dezelfde coördinaten hebben. Dit is gedaan 
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voor zowel knooppunten aan de coup en contre-coup zijde alsook ter plaatse van het achter- 

hoofdsgat, zie figuur 2 in bijlage C .  Uit deze figuur kan geconcludeerd worden dat de 

relatieve beweging tussen de hersenen en schedel voor het model zonder meshverfijning 

groter is dan voor het model met meshverfijning. Tevens is het verloop in de tijd volstrekt 

anders. 

Voor knooppunt 2 geldt ook dat de x-y verplaatsingen niet gelijk zijn. Voor het model 

met meshverfijning is de y-verplaatsing negatief, terwijl dat voor het model zonder mesh- 

verfijning juist positief is. Ook hier geldt dat ter plaatse van het achterhoofdsgat de relatieve 

verplaatsing tussen hersenen en schedel voor de modellen niet aan elkaar gelijk zijn, zie 

figuur 2 in bijlage C.  

Voor knooppunt 3 blijken er nagenoeg geen verschillen op te treden in de x-y 

verplaatsing, figuur 3.3.4. Dit ondanks de verschillende relatieve beweging van de hersenen 

ten opzichte van de schedel aan de contre-coup zijde, figuur 2 in bijlage C. Aan de contre- 

coup zijde is dit verschil in relatieve beweging maar een orde grootte van 1 mm, terwijl het 

verschil aan de coup zijde tot 5 mm kan oplopen. 

knooppunt 3 

xx lcwadr. elem. z. meshver. 
- kwadr. elem. m. meshver. 

++ lin. elem. z. meshver. 
-- lin. elem. m. meshver. 

figuur 3.3.5 maximde schuifspanning [Wal 
~ 
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In figuur 3.3.5 is te zien dat voor knooppunt 1 en 2 de schuifspanningen na 2,5 ms 

groter zijn voor het model zonder meshverfijning. Voor knooppunt 3 is de schuifspanning van 

het model zonder meshverfijning steeds groter dan voor het model met meshverfijning. De 

grotere relatieve verplaatsing voor de modellen zonder meshverfijning ter plaatse van de coup 

en achterhoofdsgatzijde leiden tot een grotere deformatie ter plaatse van de contre-coupzijde 

(omdat hier de relatieve beweging in mindere mate plaats vindt) waardoor de schuifspanning 

voor het model zonder meshverfijning groter is dan voor het model met meshverfijning. 

Uit het verloop van de gemiddelde spanning van de drie knooppunten in de tijd, figuur 

3.3.6, is te zien dat dit verloop voor alle drie de knooppunten nagenoeg onafhankelijk is van 

de meshfijnheid. Dit omdat de drukken die optreden tussen de schedel en hersenen doorgeleid 

kunnen worden ongeacht de toegepaste meshverfijning. 

knooppunt 1 knooppunt 2 

xx kwadr. elem. z. meshver. 
- kwadr. elem. m. meshver. 

++ lin. elem. z. meshver. 
-- lin. elem. m. meshver. 

figuur 3.3.6 gemiddelde spanningen [Wal 

Voor het model met ontkoppelde interface blijkt het moeilijk om de resultaten van de 

simulaties met en zonder meshverfijning met elkaar te kunnen vergelijken. Dit omdat de 

resulterende deformaties van het gehele model niet gelijk zijn. Zo treedt bij het model zonder 

rneshvedijning een grotere relatieve beweging op tussen de hersenen en schedel am de  COX^ 

zijde en ter plaatse van het achterhoofdsgat dan bij het model met meshverfijning. De resul- 
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terende schuifspanningen zijn voor dit model dan ook groter dan voor het model met 

meshverfijning. De gemiddelde spanningen zijn echter weer onafhankelijk van de 

meshverfijning. Een mogelijke oorzaak van de verschillen die optreden is te zien in figuur 

3.3.7. Hierin is de onvervormde en vervormde toestand te zien van een herseninterface 

element, zowel voor het model zondes als voor het model met meshverfijning (vier kleinere 

elementen). 

O l l V f X V d  vervod 

figuur 3.3.7 vervormingsverschillen in 

uindet meshverfijning 

1 sclledel 

2hersenen 

met meshverfijning 

contactband 

Als de vervorming zo zou zijn dat het knooppunt a loslaat van het contactoppervlak, dan zal 

dit loslaten ook plaatsvinden voor het model met meshverfijning. Omdat bij gebruik van 

kwadratische elementen samen met het CONTACT algoritme de verplaatsingen lineair 

geïnterpoleerd worden tussen de twee hoekknooppunten, zal voor het model zonder mesh- 

verfijning de eigenlijke loslating van het contact-oppervlak niet plaatsvinden en zal het 

element vervormen zoals in de figuur is aangegeven. Voor het model met meshverfijning zal 

er dus eerder loslating van een knooppunt plaatsvinden, omdat er meer knooppunten in het 

contact zijn waarvoor loslating kan optreden. Voor het model met meshverfijning kan er dus 

meer loslating plaatsvinden, waardoor er uiteindelijk minder relatieve beweging tussen de 

hersenen en schedel zal plaatsvinden. 
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3.4 Het gebruik van lineaire elementen 

Bij gebruik van kwadratische elementen samen met het CONTACT algoritme worden 

in MARC de verplaatsingen van de in het midden van de zijden liggende punten lineair 

geïnterpoleerd tussen de verplaatsingen van de hoekknooppunten. Er wordt automatisch een 

'tying' gecreëerd, waarbij de verplaatsingen van de middelste knooppunten verbonden worden 

met de verplaatsingen van de hoekknooppunten. In verband met de 'tying' worden er geen 

contactkrachten berekend voor de middelste knooppunten. Contact wordt dus alleen veronder- 

steld voor de hoekknooppunten. Hierdoor is het idee ontstaan om voor de hersenen gebruik te 

maken van lineaire elementen. Gekozen is voor het elementtype 6, zie MARC Volume B. Dit 

is een twee-dimensionaal vlakke rek driehoeks element met drie hoekknooppunten. De ver- 

plaatsingen van dit element worden lineair geïnterpoleerd tussen de hoekknooppunten. De 

spanningen worden geinterpoleerd via één integratiepunt dat ligt in het centrum van het 

element. 

Met behulp van deze elementen voor de hersenen zijn er vier modellen ontwikkeld, 

waarvan het eerste model een gekoppelde interface heeft tussen de hersenen en schedel 

(model 1) en het tweede model een vrije interface (model 3). Op deze beide modellen is weer 

meshverfijning van de hersenelementen toegepast. 

3.5 De resultaten met lineaire hersenelementen 

Gekoppelde interface: De resultaten van de simulaties voor het gekoppelde model 

met lineaire hersenelementen zijn ook uitgezet in de figuren 3.3.1, 3.3.2 en 3.3.3. Uit de 

verplaatsingen, figuur 3.3.1, is te zien dat deze voor alle drie de knooppunten hetzelfde zijn 

voor de modellen met en zonder meshverfijning. Tevens zijn de verplaatsingen van de model- 

len met lineaire hersenelementen gelijk aan de verplaatsingen van de modellen met kwadra- 

tische hersenelementen. 

Uit figuur 3.3.2 volgt voor knooppunt 1 dat voor de lineaire elementen de schuif- 

spanning niet beïnvloed wordt door de toegepaste meshverfijning, terwijl de modellen met 

lineaire elementen een iets lagere schuifspanning hebben dan de modellen met kwadratische 

elementen. Voor knooppunt 2 ligt het maximum van de schuifspanning bij het toepassen van 
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meshverfïijning hoger dan voor het model zonder meshverfijning. De schuifspanning komt 

voor het model met meshverfijning dan ook beter overeen met de schuifspanning van de 

modellen met kwadratische hersenelementen. Dit komt omdat de lineaire hersenelementen bij 

het toepassen van meshverfijning beter de contouren volgen van de schedel dan het model 

met lineaire elementen zonder meshverfijning, zodat er geen openingen ontstaan tussen de 

hersen- en schedelelementen. Dit geldt ook voor knooppunt 3. 

De gemiddelde spanningen, figuur 3.3.3, liggen voor de knoopunten 2 en 3 op een iets lager 

niveau dan voor de modellen met kwadratische elementen. In het algemeen kan er dus 

geconcludeerd worden dat bij het gebruik van lineaire hersenelementen de optredende 

schuifspanningen en gemiddelde spanningen iets onderschat worden. Dit verschil kan 

verklaard worden uit het feit dat de lineaire elementen maar één integratiepunt per element 

hebben, terwijl de kwadratische driehoeks elementen drie integratiepunten per element 

bevatten. Voor het model met lineaire elementen wordt de spanning over een element dus 

cons tan t gehouden. 

Vrije interface: Uit de x-y verplaatsingen, figuur 3.3.4, blijkt dat de x-y 

verplaatsingen van het model zonder meshverfijning groter zijn dan voor het model met 

meshverfijning. De verplaatsingen van knooppunt 1 en 2 voor het model met lineaire 

elementen zonder meshverfijning vertonen dezelfde trend als de verplaatsingen van het model 

met kwadratische elementen. Voor knooppunt 3 komt de verplaatsing van het model met 

lineaire elementen met meshverfijning beter overeen met de verplaatsingen van de modellen 

met kwadratische elementen. Ook hier geldt dat de resultaten moeilijk te vergelijken zijn, 

omdat de schedel niet een gelijke deformatie ondergaat. Uit figuur 2 in bijlage C blijken de 

verschillen in relatieve beweging tussen de hersenen en schedel het grootst aan de contre- 

coupzijde. 

De maximale schuifspanningen, figuur 3.3.5, voor knooppunt 1 en 2 komen voor het 

lineaire model zonder meshverfijning beter overeen met de resultaten van de modellen met 

kwadratische elementen. Voor knooppunt 3 wordt de schuifspanning door het model met 

lineaire elementen zonder meshverfijning overschat ten opzichte van de modellen met 

kwadratische elementen. Dit ten gevolge van de grootste relatieve beweging tussen de 

hersenen en schedel aan de contre-coupzijde. 
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De negatieve gemiddelde spanningen, figuur 3.3.6, worden in de modellen met lineaire 

elementen overschat ten opzichte van de negatieve spanningen die optreden in de modellen 

met kwadratische elementen. Voor de knooppunten 1 en 2 geldt dit in sterkere mate voor het 

lineaire model zonder meshverfijning. De verschillen kunnen ook hier verklaard worden uit 

het verschil van het aantal integratiepunten per element. 

3.6 Conclusie elementtype 

Gekoppelde interface: Uit de resultaten blijkt dat bij het gebruik van lineaire 

elementen de positieve spanningen onderschat worden. Uit de geometrie van de mesh- 

verdeling met lineaire elementen is te zien dat de hersen-interface de contouren van de 

schedel niet goed volgt, waardoor het gebruk van lineaire elementen zonder meshvefijning 

niet nauwkeurig is. Er ontstaan namelijk grote openingen tussen hersenen en schedel. Tevens 

wordt bij gebruik van lineaire elementen de spanning over een element constant gehouden 

doordat de gebruikte lineaire elementen maar één integratiepunt hebben. Eeruit kan 

geconcludeerd worden dat het gebruik van de kwadratische elementen met drie integratie- 

punten geprefereerd wordt boven de gebruikte lineaire elementen. 

Vrije interface: Uit de simulaties met het gekoppelde model is geconcludeerd dat de 

gebruikte lineaire elementen niet nauwkeurig zijn, zodat dit ook geldt voor het vrije interface 

model. Omdat bij het vrije interface model de verplaatsingen in het contact bij gebruik van 

kwadratische elementen lineair geïnterpoleerd wordt tussen de hoekknooppunten, treden er 

verschillen op in relatieve bewegingen tussen de hersenen en schedel voor de modellen 

zonder en met meshverfijning. Om toch een goede nauwkeurige meshverdeling te gebruiken 

kan een ander elementtype gebruikt worden, bijvoorbeeld een vierpunts vierhoekig element 

met meer dan één integratiepunt. Bij controle of de resultaten geconvergeerd zijn, kan een 

zodanige meshverdeling toegepast worden zonder dat het aantal knooppunten in het contact 

verandert, zie figuur 3.6.1 en 3.6.2. Voor de gebruikte kwadratische driehoekselementen kan 

ook een minder fijne meshverdeling toegepast worden waarbij het aantal knooppunten in het 

contact niet verandert ten opzichte van het model zonder meshverfijning. 
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1 Schedel 
2hersenem 

figuur 3.6.1 zonder meshverfijning 

%- 
1 schedel 
2herseaen 

figuur 3.6.2 met meshverfijning 

3.7 De loslaatkracht 

Omdat er in de voorafgaande simulaties alleen grote verschillen optreden in de 

modellen met vrije interface, kan geconcludeerd worden dat het CONTACT algoritme 

verantwoordelijk is voor deze verschillen. Het blijkt dat bij de modellen zonder mesh- 

verfijning een grotere relatieve beweging tussen hersenen en schedel mogelijk is dan bij de 

modellen met meshverfijning. Uit de x-y verplaatsing van het model met kwadratische 

elementen zonder meshverfijning in figuur 3.7.1 is te zien dat de optredende relatieve 

beweging ondermeer afhankelijk is van de gedefinieerde loslaatkracht per knooppunt. In de 

figuur is de loslaatlaacht gevarieerd van 0,l tot 100 N. De grootste verschillen in optredende 

relatieve beweging blijken op te treden aan de contre-coupzijde. Aan deze zijde neemt de 

relatieve beweging toe met het groter worden van de loslaatkracht. Uit de optredende 

maximale schuifspanningen, figuur 3.7.2, is te zien dat bij het toenemen van de loslaatkracht 

de schuifspanning ook toeneemt. 
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knooppunt 2 
knooppunt 1 

r-verciaasing 

knooppunt 1 knooppunt 2 

++ 0,l N 
xx 1,O N 
-- 10 N 
- 100 N 

figuur 3.7.2 maximale schuifspanning [Wal 
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++ 0,l N 
xx 1,0 N 
-- 10 N 
- 100 N 

Bij de gemiddelde spanningen, figuur 3.7.3, valt op dat voor een loslaatkracht van 100 

N de oorspronkelijk optredende negatieve spanningen (drukken) ter plaatse van het achter- 

hoofdsgat en aan contre-coup zijde veranderd zijn in positieve spanningen (negatieve 

drukken). Het is dus mogelijk om met behulp van de loslaatkracht de optredende relatieve 

bewegingen en de daardoor optredende (schuiflspanningen aan vooral de contre-coup zijde te 

beïnvloeden. Uit de validatiesimulaties uitgevoerd door Kuijpers e.a. (1994) werd 

geconcludeerd dat de simulaties van het vrije interface model beter overeen kwamen met de 

resultaten van Nahum e.a. (1977), maar dat de gemeten negatieve drukken uit de 

experimenten aan contre-coup zijde niet optraden in het vrije interface model. Door middel 

van het variëren van de loslaatlaacht is het wellicht mogelijk om de in de experimenten 

optredende negatieve drukken aan contre-coup zijde ook op te laten treden in de simulaties. 

De conclusie is dat de loslaatkracht met name een belangrijke invloed heeft op de 

spanningsverdeling. 
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Hoofdstuk 4 

HET ’TWO PIVOT’ MODEL 

Om de bewegingen van het hoofdmodel, zoals dat ontwikkeld is beter met de werke- 

lijkheid overeen te laten komen in het geval van impacts, dient het model uitgebreid te 

worden met een realistisch model voor de nek. Dit omdat de beweging van het hoofd in 

werkelijkheid bestaat uit een rotatie van de vele draaipunten van de nek en een translatie van 

deze draaipunten. Voor het nekmodel is hier gekozen voor het ’two pivot’ model zoals dat 

ontwikkeld is door Wismans e.a. (1986). Het ’two pivot’ model is een eenvoudig model van 

de nek dat op basis van geregistreerde bewegingen van proeSpersonen is ontwikkeld. 

4.1 Korte bespreking van het ’two pivot’ model 

In de experimenten van Wismans e.a. (1986) nemen de proefpersonen plaats op een 

slede en worden ze blootgesteld aan versnellingen in verschillende horizontale richtingen. 

Hiermee worden frontale, onder een schuine hoek (oblique) en laterale impacts gesimuleerd. 

De resulterende drie-dimensionale beweging van het hoofd werd hierbij vastgelegd. Op basis 

van deze geregistreerde bewegingen en het vastgestelde coördinatensysteem per proefpersoon, 

zie figuur 4.1.1, is door Wismans e.a. (1986) een eenvoudig ’two pivot’, figuur 4.1.2, model 

ontwikkeld waarmee de kinematica van het hoofdmodel realistisch gesimuleerd kan worden. 

Uit de geregistreerde bewegingen van de achterhoofdsknobbels, occipital condylar (oc), en het 

punt T1 kan de gemiddelde nek-schakellengte bepaald worden. In het artikel is deze bepaald 

op een gemiddelde lengte van 129 mm tussen de twee draaipunten. 

figuur 4.1.1 coördinatensysteem figuur 4.1.2 two pivot model 
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Het model bestaat uit twee schakels, de nek- en hoofdschakel (figuur 4.1.2). Het systeem 

heeft twee draaipunten; het bovenste draaipunt, upper pivot, is het draaipunt waar het hoofd 

draait om de nek ter plaatse van de achterhoofdsknobbels; het onderste draaipunt, lower pivot, 

is het draaipunt waar de nek draait ten opzichte van het lichaam. Uit de geregistreerde 

bewegingen is tevens de positie van deze twee draaipunten ten opzichte van het zwaartepunt 

van het hoofd bepaald. Uitgaande van het coördinatensysteem in figuur 4.1.1 volgde voor het 

bovenste draaipunt een verschuiving van 23 mm in negatieve x-richting en 55 mm in nega- 

tieve y-richting ten opzichte van het zwaartepunt. De initiële waarde van de hoek tussen de 

nekschakel en de positieve y-as volgt tevens uit de vastgestelde bewegingen van de personen. 

Als gemiddelde waarde is deze door Wismans bepaald op 17,6 graden, waardoor de positie 

van het onderste draaipunt ook vastligt. 

Door Wismans e.a. (1986) zijn voor alle experimenten de volgende nekbelastingen berekend ( 

figuur 4.1.3): 
- het torsiemoment M q  op het bovenste draaipunt als functie van de relatieve hoek 

tussen hoofd en nekschakel, de relatieve hoofdschakelhoek, 

het torsiemoment M 

om de y-as, 

het torsiemoment M B  op het onderste draaipunt als functie van de hoekverdraaiing 

van de nekschakel. 

- op het bovenste draaipunt als functie van de hoofdverdraaiing 
)Y 

- 

X 

figuur 4.1.3 nekbelastingen 
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Uit de berekende torsie-rotatie karakteristieken zijn door Wismans e.a. de volgende 

veerkarakteristieken bepaald 

Bovenste draaipunt: relatieve hoofdschakel beweging 

Een beweging is geobserveerd in dit draaipunt dat varieert per impact situatie; ongeveer 30 

graden in de frontale, 20 graden in de onder een schuine hoek plaatsvindende impact en 10 

graden in de laterale richting. Het draaipuntgedrag kan benaderd worden door een lineaire 

funktie met een torsiestijfheid van 3 Ndgraad onafhankelijk van de impactrichting. 

Bovenste draaipunt: hoofdverdraaiing om de y-as 

Ook hier wordt het gedrag benaderd door een lineaire funktie met een torsiestijfheid die 

varieert per impactrichting: ongeveer 0,4 Ndgraad in de laterale richting en 0’75 Ndgraad 

in de schuine richting. Deze hoofdverdraaiing om de y-as vindt niet plaats bij een impact in 

frontale richting, zodat er ook geen torsiebeweging in deze richting is. 

Onderste draaipunt: nekschakel beweging 

Realistische schattingen voor de stijfheden wanneer een lineaire funktie als gedrag van het 

draaipunt gekozen wordt, zijn: 

frontaal : 1,2 Ndgraad 

schuin : 1,5 Ndgraad 

lateraal : 2,2 Ndgraad. 

Het zo onstane ’two pivot’ model met torsieveren met de bovenstaande stijfheden per 

draaipunt in de aangegeven richtingen blijkt een adequaat model om de hoofd-nek kinematica 

te beschrijven. Mede hierdoor is er gekozen om dit relatief eenvoudige ’two pivot’ model toe 

te voegen aan het tweedimensionaal eindige elementen model. 

4.2 Het koppelen van de nekschakel aan het hoofdmodel 

De hoofdschakel in het ’two pivot’ model, wordt vervangen door het gekoppelde EEM 

hoofdmodel zoals eerder beschreven. In eerste instantie is er voor het elementtype 5 gekozen 

om de nekschakel te modelleren. Dit is een balkelement met twee knooppunten, waarvan elk 

knooppunt drie graden van vrijheid heeft; een verplaatsing in x- en y-richting en een 

hoekverdraaiing om de z-as. Dit elementtype bleek echter niet geschikt voor de grote rotaties 

die optraden, waarna in overleg met de personen van MARC gekozen is voor het elementtype 
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45 in combinatie met de UPDATE Lagrange procedure. Dit element is een driepunts 

balkelement, waarbij dwarsspanningen en axiale spanningen zijn toegestaan. Elk knooppunt 

heeft drie graden van vrijheid: een verplaatsing in x- en y-richang en een rotatie van de 

dwars-doorsnede. De UPDATE parameter wordt gebruikt omdat de rotaties groot zijn en de 

niet-lineaire termen niet meer verwaarloosd kunnen worden. Ten opzichte van de normale 

Lagrange procedure houdt de UPDATE parameter in dat de elementstijfheden berekend 

worden ten opzichte van het coördinatenstelsel in het huidige increment en niet ten opzichte 

van het globale coördinatensysteem. 

De nekschakel (nr 249) werd met behulp van een extra balkelement (nr 251) verbonden aan 

de schedel, zie figuur 4.2.1, De verplaatsingen van de knooppunten 436 en 430 zijn door 

middel van een ’tying’ aan elkaar gekoppeld. Het andere knooppunt van balk 251 is 

verbonden met een bestaand knooppunt van de schedel. Om het gehele model een bepaalde 

belasting (versnelling) te geven, is er een extra element (nr 250) toegevoegd dat alleen in x- 

richting kan bewegen en wat de beweging van de slede moet simuleren. 

‘y 
figuur 4.2.1 

7- 
Y d - 1  

figuur 4.2.2 

Tussen de knooppunten 430 en 436 is een torsieveer aangebracht met een stijfheid van 

3 Nm/rad. Tussen de punten 432 en 433 is de veer aangebracht met een torsiestijfheid van 

1,2 Nm/rad. Als belasting is gekozen voor een versnellingssignaal voor knooppunten 433, 434 

en 435 in x-richting dat gelijk is aan de opgelegde versnelling van de slede uitgevoerd door 

Wismans e.a. (1986). Hiervoor is gebruik gemaakt van de subroutine FORCDT. Het 

versnellingssignaal is hierin benaderd door een halve sinus-vormig signaal met een maximum 

van 150 m/s2 en een halve periodetijd van 0’18 s. 
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Een probleem bleek zich voor te doen met de koppeling van balkelement 251 aan de schedel. 

Na de simulatie was te zien dat dit balkelement roteerde om het punt 277. Dit ondanks dat de 

balk star met de schedel gekoppeld was. Om dit roteren om punt 277 tegen te gaan, is er een 

extra balkelement toegevoegd, nr 252 zie figuur 4.2.2. Ook dit balkelement is gekoppeld aan 

een bestaand punt van de schedel. 

Om de nauwkeurigheid van het toegepaste nekmodel te onderzoeken, wordt er net als 

door Wismans gekeken naar de baan die de achterhoofdsknobbels, het oc punt, beschrijven. 

Deze baan wordt bekeken ten opzichte van het in x-richting met de slede meebewegend 

coördinatensysteem. Enkele voorbeelden hiervan zijn te zien in figuur 4.2.3. 

1 
i \ 

i 

\ -0 051 
, 

1 
-3 3 5 4  

figuur 4.2.3 de baan van het oc punt met eenheden in [mm] 

Hierin is te zien dat het oc punt een cirkelvormige baan beschrijft over een hoek van 

ongeveer 90 graden. 

De resultaten van de simulaties met het gekoppelde EEM model met 'nek' is te zien in figuur 

4.2.4. Hierin is het traject uitgezet dat het oc punt, knooppunt 430, beschrijft ten opzichte van 

het met de slede meebewegend coördinatensyteem. Ter verduidelijking van de beweging van 

de schedel ten opzichte van de nek zijn de posities van de balkelementen 249, 251 en 252 

hierin schematisch weergegeven voor de incrementen O, 100, 200, 300 en 500. 
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figuur 4.2.4 Baan van oc punt met verplaatsingen in [mm] 

Het EEM model met ’nek’ beschrijft dus ook een cirkelvormige baan over 90 graden. Het 

model met ’nek’ voldoet dus aan de kinematica zoals die in werkelijkheid optreedt bij de 

proefpersonen. Om de invloed van het toevoegen van een model voor de nek te onderzoeken, 

wordt in de volgende paragraaf het nekrnodel ’vastgemaakt’ aan de modellen met gekoppelde 

en vrije interface zonder achterhoofdsgat, model 1 en 3, waarbij de impact gesimuleerd wordt 

door de eerder beschreven impactor. De resultaten worden vergeleken met de resultaten van 

de modellen zonder ’nek’. 

4.3 De resultaten met het nekmodel 

Gekoppelde interface: Voor de invloed van het toevoegen van het nekmodel wordt er 

gekeken naar de optredende maximale schuifspanningen en de gemiddelde spanningen in de 

in figuur 3.1 aangegeven knooppunten. De resultaten zijn te zien in figuur 4.3.1 en 4.3.2. Uit 

de optredende maximale schuifspanningen, figuur 4.3.1, is te zien dat het maximum van de 

schuifspanningen aan coup zijde en ter plaatse van het achterhoofdsgat kleiner is voor het 

model met ’nek’. In het algemeen kan geconcludeerd worden dat de schuifspanningen voor 

alledrie de knooppunten voor het model met ’nek’ minder snel afnemen dan voor het model 

zonder ’nek’. 
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knooppunt 1 knooppunt 2 

‘ 3 3 5  4 4 s  s 
x10’ 

uid bi 

knooppunt 2 

knooppunt 3 

- met nek 

-- zonder nek 

- met nek 

-- zonder nek 

figuur 4.3.2 gemiddelde spanningen [Wal 
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Uit de gemiddelde spanningen, figuur 4.3.2, blijkt dat aan coup en contre-coup zijde de 

spanningen kleiner zijn voor het model met nek. 
knooppunt 1 

35, 

knooppunt 3 
~ ~~~ 

00 0 5  1 li 2 2 5  3 3 5  4 4 5  5 

I@ is1 X10' 

figuur 4.3.3 maximale schuifspanning 
knooppunt i 

knooppunt 2 

- met nek 

-- zonder nek 

knooppunt i 

lid [si X l O l  

figuur 4.3.4 gemiddelde spanningen 

- met nek 

-- zonder nek 
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Vrije interface: De resultaten zijn te zien in figuur 4.3.3 en 4.3.4. Uit de optredende 

maximale schuifspanningen, figuur 4.3.3, is te zien dat de schuifspanning aan achterhoofds- 

gatzijde sterk beïnvloed wordt door het toevoegen van de ’nek’. De gemiddelde spanning 

wordt echter het sterkst beïnvloed aan de contre-coup zijde. 

4.4 Conclusie 

In het algemeen kan geconcludeerd worden dat de optredende maximale schuif- 

spanningen het sterkst beïnvloed worden aan de achterhoofdsgatzijde, dit in sterkere mate 

voor het model met vrije interface. De gemiddelde spanningen worden aan de contre-coup 

zijde het sterkst beïnvloed, ook weer in sterkere mate voor het vrije interface model. 

Voor het gekoppelde model liggen de maxima van de optredende schuzspannlngen en 

gemiddelde spanningen van het model met ’nek’ op een lager niveau dan voor het model 

zonder ’nek’. De (SchuiQspanningen van het model met ’nek’ nemen echter weer minder snel 

af dan voor het model zonder ’nek’: in de gesimuleerde tijd is het gekoppelde model met 

’nek’ nog niet tot rust gekomen. 

De optredende maximale schuifspanningen in het vrije interface model worden sterker 

beïnvloed door het toevoegen van een nekmodel dan het gekoppelde interface model. Dit 

omdat voor het vrije interface model relatieve beweging mogelijk is tussen de hersenen en 

schedel. 
~ 
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Hoofdstuk 5 

DE INVLOED VAN HET RUGGEMERG 

Het effect van een achterhoofdsgatmodel op de respons van het hoofdmodel op dyna- 

mische belastingen is onderzocht door in het ontwikkelde model de invloed van het rugge- 

merg mee te nemen. Hiervoor is de stijfheid van het ruggemerg afgeschat en door middel van 

veren toegevoegd aan de hersenelementen ter plaatse van het achterhoofdsgat. Dit is gedaan 

als uitbreiding op het werk van Kuijpers e.a. (1994) waarin gekeken is naar de invloed van 

twee uitersten van achterhoofdsgatmodellen, te weten een model waarin de hersenen star 

verbonden zijn met de schedel ter plaatse van het achterhoofdsgat en een model waarin de 

hersenen vrij door het achterhoofdsgat kunnen bewegen zonder enige invloed van het 

ruggemerg. 

Als basismodel is het vrije interface model met 'nek' zoals besproken in hoofdstuk 4 

gekozen. Dit omdat het model met 'nek' gevalideerd is met de resultaten uit de experimenten 

uitgevoerd door Wismans e.a. (1986). De veren die de stijfheid van het ruggemerg 

representeren kunnen bij dit model vastgemaakt worden aan balkelement 250, zie figuur 

4.2.2. 

5.1 Het model 

Het ontwikkelde model is te zien in figuur 5.1.1. Hierin lopen de hersenelementen 

over in het ruggemerg die gemodelleerd zijn tot een stuk buiten de schedel. Het effect van de 

rest van het ruggemerg is afgeschat door middel van zeven toegevoegde veren met een 

gezamenlijke stijfheid k. De materiaaleigenschappen van het ruggemerg zijn gelijk gehouden 

aan de eigenschappen van de hersenen. De stijfheid k is afgeschat door middel van: 

Met E = 1,0*103 kPa, d = 25 mm en 1 = 90 mm volgt k = 5,454*103 N/m. 
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figuur 5.1.1 Het EEM-model 

De totale stijfheid k is verdeeld over de 3 randelementen, zodat per element een stijfheid van 

1/3*k wordt toegevoegd. De stijfheid 1/3*k per element moet verdeeld worden over drie 

knooppunten. De twee buitenste knooppunten zijn beiden gekoppeld aan veren met een 

stijfheid van 1/6*1/3*k zodat het middeldste knooppunten gekoppeld is aan een veer met een 

stijfheid van 4/6*1/3*k. De stijfheden gelden alleen in de aangegeven y-richting. 

De impactsimulaties zijn uitgevoerd met de tegen de schedel botsende impactor zoals eerder 

beschreven. Bij de resultaten wordt er gekeken naar de x-y verplaatsingen, de optredende 

maximale schuifspaningen en de gemiddelde spanningen in de drie aangegeven punten. 

5.2 De resultaten 

De resultaten zijn te zien in figuur 5.2.1, 5.2.2 en 5.2.3. Hierin zijn de resultaten 

gegeven van de simulaties uitgevoerd met drie waarden voor de totale stijfheid; 0,5*k, l*k en 

2*k. 

Uit de x-y verplaatsing, figuur 5.2.1, is te zien dat vooral de y-verplaatsingen van alledrie de 

knooppunten beïnvloed worden door de toevoeging van het ruggemerg. Dit in sterkere mate 

voor het knooppunt 3 aan de contre-coupzijde. De verplaatsingen zijn echter niet afhankelijk 

van de toegepaste stijfheid voor het ruggemerg. 
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knooppunt 1 

knoouuunt 3 

knooppunt 2 

I í -  'i /' - 
3~ 

2 5 r  

figuur 5.2.1 x-y verplaatsing [mm] 
knooppunt 1 knooppunt 2 

knooppunt 3 
12 i 

- zonder 

xx 0,5*k 

-- 1,0*k 

.. 2,0*k 

figuur 5.2.2 maximale schuifspanning [Wal 
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Uit de optredende maximale schuifspanningen, figuur 5.2.2, is te zien dat voor 

knooppunt 1 en 3 de toegepaste stijfheid niet van invloed is op de resultaten. Voor knooppunt 

2 aan achterhoofdsgatzijde blijkt dat hoe stijver het ruggemerg, hoe groter de optredende 

maximale schuifspanning. Tevens is de schuifspanning voor knooppunt 2 voor de modellen 

met mggemerg grster dan voor het model zonder achterhoofdsgat en ruggemerg. 
knooppunt 1 knooppunt 2 

m 20 

0.5 1 1 5  2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
tiid [SI x 1 0 3  

knooppunt 3 

- zonder 

xx 0,5*k 

-- 1,0*k 

.. 2,0*k 

I 

figuur 5.2.3 gemiddelde spanning [Ha] .i' 0'5 i 1'5 1 i5 3 3 5  i 4 5  4 
tiid i51 x IO' 

De gemiddelde spanningen, figuur 5.2.3, worden minder beïnvloed door het toevoegen 

van een achterhoofdsgatmodel met invloed van het ruggemerg. De maximale negatieve 

gemiddelde spanningen die aan achterhoofdsgatzijde en aan contre-coup zijde optreden bij het 

model zonder achterhoofdsgat treden niet op of in mindere mate bij de modellen met 

achterhoofdsgat en invloed van het ruggemerg. 

Uit de resultaten blijkt dat de schuifspanning aan het achterhoofdsgat als enige 

beïnvloed wordt door de toegepaste stijfheid van het ruggemerg. Om die invloed te 

onderzoeken is er gekeken naar de verplaatsingen, maximale schuifspanning en gemiddelde 

spanning van de in figuur 5.1.1 aangegeven twee knooppunten 469 en 474. Voor de 

verplaatsingen van beide knooppunten, zie figuur 5.2.4, geldt dat hoe kleiner de stijfheid van 

het- ruggemerg des te groter is de verplaatsing in y-richting en des te kleiner de x- 

verplaatsing. Dit geldt in sterkere mate voor het knooppunt 474. 
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node 469 

figuur 5.2.4 x-y verplaatsing [mm] 
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figuur 5.2.5 maximale schuifspanning [Wal 
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figuur 5.2.6 gemiddelde spanningen [Wal 
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Voor de maximale schuifspanningen, figuur 5.2.5, en de gemiddelde spanningen, figuur 5.2.6, 

geldt dat hoe groter de stijfheid, hoe groter de spanningen. Dit ongeacht het bekeken 

knooppunt. 

5.3 De conclusies 

Uit de resultaten blijkt dat vooral de schuifspanning aan achterhoofdsgatzijde 

beïnvloed wordt door de stijfheid van het ruggemerg. Door de relatief korte simulatietijd zijn 

de verschillen die optreden niet erg groot, omdat de verplaatsing die het gehele model 

ondergaat klein is zodat de stijfheid van het ruggemerg niet al te veel invloed zal hebben. 

Verwacht wordt dat wanneer de simulatietijd vergroot zal worden, de uiteindelijke optredende 

verschillen in maximale schuifspanningen in het ruggemerg en aan achterhoofdsgatzijde 

groter zullen worden, naarmate het hoofd een grotere verplaatsing zal ondergaan. De 

invloeden van verschillende stijfheden voor het ruggemerg zijn aan coup en contre-coup zijde 

in de gesimuleerde tijd niet zichtbaar. 
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Hoofdstuk 6 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

De belangrijkste conclusies zijn: 

T.a.v. de meshve6iininG 

1) Voor het geheel gekoppelde model heeft meshverfijning geen invloed op de resultaten; 

de resultaten zoals gepresenteerd, zijn geconvergeerd naar de eindoplossing. 

Voor het vrije interface model is het met de gebruikte meshverfijning niet mogelijk 

om te concluderen dat de resultaten geconvergeerd zijn. De modellen met en zonder 
2) 

meshvedijning ondergaan namelijk verschillende deformaties ten gevolge van de 

ongelijke relatieve bewegingen tussen de hersen- en schedelelementen. 

T.a.v de lineaire elementen: 

3) Voor het gekoppelde model blijkt dat de gebruikte lineaire elementen met één 

integratiepunt per element de (schuif)spanningen iets onderschatten. Deze lineaire 

elementen zijn niet nauwkeurig genoeg, zowel zonder als met meshverfijning. 

Voor het vrije interface model treden met de lineaire elementen dezelfde problemen 

op als bij de modellen met kwadratische elementen; er treden verschillende relatieve 

bewegingen op tussen de hersen- en schedelelementen. 

4) 

T.a.v. de loslaatkracht: 

5 )  Door middel van het variëren van de loslaatkracht is het mogelijk de oorspronkelijke 

negatieve gemiddelde spanningen (positieve drukken) aan contre-coup zijde om te 

zetten naar positieve gemiddelde spanningen (negatieve drukken). 

In het algemeen geldt dat hoe groter de loslaatkracht, hoe groter de relatieve 

verplaatsing tussen hersenen en schedel aan contre-coup zijde, waardoor de (schuif) 

spanningen ter plaatse toenemen. 

6) 
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T.a.v het nekmodel: 

7)  De optredende maximale schuifspanningen worden het sterkst beïnvloed aan de 

achterhoofdsgatzijde, in sterkere mate voor het model met vrije interface. De 

gemiddelde spanningen worden aan contre-coup zijde het sterkst beïnvloed. 

De (schuif)spanningen nemen voor de modellen met nek minder snel af dan voor de 

modellen zonder nek; in de gesimuleerde tijd is het gekoppelde model nog niet tot rust 

gekomen. 

8) 

T.a.v de invloed van het ruggemerg 

Vooral de schuifspanningen aan achterhoofdsgatzijde worden beïnvloed door de 

stijfheid van het ruggemerg. Door de relatief korte simulatietijd zijn de optredende 

verschillen echter niet zo groot. 

De belangrijkste aanbevelingen zijn: 

Pas een zodanige meshverfijning toe dat het aantal knooppunten waarvoor contact 

geldt in het contact algoritme niet verandert. 

Varieer de loslaatkracht in de validatie simulaties uitgevoerd door Kuijpers e.a. (1994) 

zodanig dat de negatieve drukken die optreden in de experimenten van Nahum e.a. 

(1977) ook optreden in het vrije interface model. 

Om de invloed van de nek en het ruggemerg te onderzoeken dient de simulatietijd 

vergroot te worden, zodat de modellen tot rust gekomen zijn. 

Uitbreidingen van het model: 

Modelleren van het tentorium en falx in het model. 

Toevoegen van hersenvliezen waarmee relatieve bewegingen gemodelleerd kunnen 

worden tussen de vliezen en schedel en tussen de vliezen en hersenen. 

Gedetdeerder model voor de hersenen met de invloed van de plooien (gyri) en de 

groeven (sulci). 
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BIJLAGE A 

ANATOMISCIPE BESCHRIJVING VAN HET MENSELIJK HOOFD 

A.l De schedel 

De schedel bestaat uit twee delen, de hersen- en de gezichtsschedel (zie figuur A.l.1). 

De gezichtsschedel is gedefinieerd als het gebied vanaf het voorhoofd tot aan de onderkaak 

en bestaat uit veertien beenderen. De gezichtsschedel blijft in deze beschrijving en in het 

verdere verslag buiten beschouwing. 

1 achterhoofdsbeen 

2 wiggebeen 

3 slaapbeen 

4 wandbeen 

5 voorhoofdsbeen 

figuur A. 1.1 De schedel 

De hersenschedel kan worden onderverdeeld in het schedeldak en de schedelbasis. Het 

schedeldak kan opgevat worden als een schaal en bestaat uit acht door naden verbonden 

beenderen. Deze acht beenderen zijn: Het voorhoofdsbeen, twee wand- of kruinbeenderen, 

twee slaapbeenderen, het achterhoofdsbeen, het vleugel- of wiggebeen en het zeefbeen. Bij de 

niet volwassenen bestaan de naden tussen deze beenderen uit kraakbeen, dat geheel verdwijnt 

tijdens het groeiproces, totdat de naden bij volwassenen geheel vergroeid zijn en de 

beenderen ten opzichte van elkaar niet meer kunnen bewegen. Het achterhoofdsbeen vormt 

mei de achterhoofdsknobbels een gewricht met de eerste wervel, de atlas. D e  dikte van Oe 

schedelbeenderen varieert tussen ongeveer 4 en 7 111111. 
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De sandwichstructuur van deze beenderen bestaat uit een compacte binnen- en buitenlaag met 

daartussen een poreuze laag die het dikste is. Aan de buitenkant is het schedeldak bekleed 

met een 5 à 7 mm dikke, zachte weefsellaag die weer onderverdeeld kan worden in vijf 

lagen. Van buiten naar binnen zijn dit: de huid, bindweefsel, spierweefsel, losmazig 

bindweefsel en tenslotte het periosteum, een vezelig membraan dat de schedelbeenderen 

direct bedekt. 

De schedelbasis, samengesteld uit het wiggebeen, de slaapbeenderen en het 

achterhoofsbeen, is een dikke onregelmatig gevormde plaat, voorzien van verschillende kleine 

openingen die dienen voor het doorlaten van vaten en zenuwen, en een grote opening in het 

achterhoofdsbeen, de foramen magnum, dat als doorvoer dient voor het verlengde merg. 

A.2 De hersenen 

Het hoofd van een volwassen mens heeft een massa van ongeveer 4,5 kg waarvan 

1,5 kg voor rekening komt van de hersenen. Zij bestaan uit de hersenstam en de kleine 

hersenen. De hersenstam is samengesteld uit de grote hersenen, de middenhersenen, de brug 

van Varol en het verlengde merg (zie figuur A.2.1). 

1 grote hersenen 

2 middenhersenen 

3 brug van Varol 

4 verlengde merg 

5 kleine hersenen 

6 ruggemerg 

7 hersenbalk 

figuur A.2. I' De hersenen 
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De grote hersenen zijn opgebouwd uit twee halfronden of hemisferen. In de 

hemisferen worden, van buiten naar binnen, onderscheiden de hersenschors, die uit grijze stof 

bestaat, en het merg of witte stof. De grijze stof is een 1,5 tot 4,5 mm dikke laag, 

samengesteld uit zenuwcellen en steuncellen. Het daaronder gelegen merg bevat geen cellen 

maar alleen zenuwvezels in de vorm van uitlopers van de zenuwcellen. De vezels zijn omhuld 

door een vetachtige stof die de zogenaamde myelineschede vormt. In het merg bevindt zich 

ook de zogenaamde hersenbalk die de hemisferen van de grote hersenen met elkaar verbindt. 

De hersenschors heeft plooien gescheiden door groeven. Op grond van zeer diepe groeven 

worden aan de schors zowel links als rechts vijf hersenkwabben onderscheiden: aan het 

oppervlak de voorhoofdskwab, wandbeenkwab, achterhoofdskwab en slaapbeenkwab en 

binnenin de vijfde kwab of schorseiland. 

De middenhersenen vormen een vezelige verbinding tussen de halfronden van de grote 

hersenen en de brug van Varol. De brug van Varol is een brede band van zenuwvezels die 

een verbinding vormt tussen de grote en kleine hersenen en het verlengde merg. 

Het verlengde merg bestaat uit witte stof en vormt de verbinding tussen de brug van 

Varol en het ruggemerg en daarmee dus de verbinding tussen de totale hersenmassa en het 

ruggemerg. 

De kleine hersenen liggen achter de hersenstam en bestaan evenals de grote hersenen 

uit twee halfronden, verbonden door de zogenaamde vermis of worm. Ook de kleine hersenen 

bezitten een kern van witte materie omgeven door een laag grijze materie. 

In de hersenen bevinden zich vier met hersenvocht gevulde holten, ook wel 

hersenkamers of ventrikels genoemd. In elke hemisfeer van de grote hersenen zit een 

zogenaamde zijventrikel. De beide zijventrikels staan met elkaar in verbinding via de derde 

ventrikel. De vierde ventrikel bevindt zich in de kleine hersenen. De derde en vierde ventrikel 

zijn verbonden door de "waterleiding van Sylvius". De vierde ventrikel zet zich voort in het 

centrale kanaal van het ruggemerg. 
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A.3 De hersenvliezen 

De hersenen worden bedekt door drie hersenvliezen waartussen zich met hersenvocht 

gevulde ruimten bevinden (zie figuur A.3.1). Deze vliezen zijn bindweefselmembranen en 

vormen een geheel met de ruggemergsvliezen die het ruggemerg omhullen. De vliezen zijn 

van belang voor de stofwisseling van de hersenen en bezitten een schokdempende werking. 

1 schedel 

figuur A.3.1 De hersenvliezen 

2 buitenste of harde 

hersenvlies 

3 subdurale ruimte 
I 
z 
3 4 spinnewebvlies 
& 

5 subarachnoïdale ruimte 
J 

4 6 binnenste of zachte 

7 hersenvlies 

7 hersenen 

8 falx 

9 tentorium 

Het buitenste of harde hersenvlies is nauw met het beenvlies aan de binnenkant van de 

schedel vergroeid en vormt een dubbelblad tussen de beide helften van zowel de grote als de 

kleine hersenen, de zogeheten falx. Bovendien vormt het een dubbelblad als scheiding tussen 

de grote en kleine hersenen, het tentorium. 

De subdurale ruimte scheidt het harde hersenvlies van het daaronder liggende 

spinnewebvlies. Dit vlies is rijk aan bloedvaten. Doordat het spinnewebvlies de grote en 

kleine groeven van de hersenoppervlakken overbrugt, zijn er op meerdere plaatsen onder dit 

vlies met hersenvocht gevulde ruimten. 

De subarachnoïdale ruimte scheidt het spinnewebvlies van het binnenste of zachte 

hersenvlies. Dit zeer dunne vlies, dat rijk is aan bloedvaten, ligt direct tegen de hersenmassa 

aan en volgt alle groeven, ook de diepste, van de hersenoppervlak. 
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A.4 Het hersenvocht 

De gehele ruimte die de hersenen en het ruggemerg omsluiten, heeft een volume van 

1650 ml. Hiervan wordt ongeveer 150 ml ingenomen door het hersenvocht of 

cerebrospinaalvocht (CSF). Dit hersenvocht bevindt zich in de ventrikels, waar het wordt 

aangemaakt, en in de ruimten tussen de hersenvliezen en de ruggemergsvliezen. Het CSF 

voorziet in de voedingsstoffen voor de hersenen en beschermt de hersenen voor mechanische 

schokken. 

A S  De anatomie vanuit een mechanisch oogpunt 

Belangrijk voor de mechanische modelvorming van het menselijk hoofd is dat de 

hersenen, het ruggemerg en de omringende vliezen een continuüm vormen. De ruimten tussen 

de verschillende structuren is gevuld met dezelfde vloeistof, het hersenvocht. Het gedeelte 

van het continuüm dat de hersenen bevat, is opgesloten in de hersenschedel. De mogelijkheid 

van relatieve beweging van de hersenen ten opzichte van de hersenschedel, wordt bepaald 

door de koppelingen tussen de hersenen en vliezen, tussen de lagen van de vliezen en tussen 

de vliezen en de schedel. Alleen ter plaatse van het achterhoofdsgat zijn de vliezen verbonden 

met het schedelbot. 
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BIJLAGE B 

DE WERKING VAN HET CONTACT ALGORITME 

In MARC worden twee typen van contact onderscheiden: contact tussen deformeer- 

bare lichamen en contact tussen deformeerbare en starre lichamen. Er wordt in dit verslag 

alleen gekeken naar wrijvingsloos contact tussen twee deformeerbare lichamen. Aan de hand 

van deze contactsituaties wordt uiteengezet hoe MARC contact detecteert, de contactcondities 

voorschrijft en het contact in stand houdt. 

B . l  Deformeerbaar-deformeerbaar contact 

In MARC wordt aan de hand van een lijst van elementen een deformeerbaar lichaam 

beschreven. Het lichaamsoppervlak en de knooppunten op het oppervlak worden aan de hand 

van deze lijst bepaald. De elementzijden die het oppervlak van het lichaam vormen, worden 

'patches genoemd. Lichaamsdeformaties worden weergegeven door veranderingen in de 

posities van deze 'patches'. 

B.2 Wanneer komt een lichaam met een ander lichaam in contact? 

I 

figuur B.2.1 Contact 

Wanneer een knooppunt A van lichaam 1 binnen 

een contacttolerantie van het lichaam 2 (knooppunt 

B en C) ligt, wordt er in MARC contact gedetec- 

teerd tussen de lichamen, zie figuur B.2.1. Deze 

contacttolerantie kan gezien worden als een band 

die over het lichaamsoppervlak heenligt. De grootte 

van deze band kan of zelf ingesteld worden of door 

MARC berekend worden. De waarde die door 

MARC berekend wordt, bedraagt 1/20 van de 

kleinste elementzijde in de mesh. Het voorschrijven 
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van een te hoge contacttolerantie kan er toe leiden dat teveel knooppunten met het oppervlak 

contact maken. Deze knooppunten worden dan ten onrechte met het oppervlak verbonden. 

Een te kleine tolerantiewaarde leidt ertoe, dat een increment gesplitst wordt in een groot 

aantal kleinere incrementen, waardoor de rekentijd zal toenemen. 

Een knooppunt wordt beschouwd als zijnde niet meer in contact, wanneer een 

trekkracht ontstaat in dat knooppunt, zie figuur B.2.2. 

F, > Flosiaat : 'contacting' knooppunt A zal 

loslaten van 'contacted' 

oppervlak 

figuur B.2.2 De loslaatlu-acht 

Theoretisch zou dat bij iedere positieve trekkracht mogen gebeuren. Om soepele convergentie 

te waarborgen, mag er in MARC toch een kleine trekkracht ontstaan. MARC bepaalt de 

maximale toelaatbare trekkracht uit de maximale optredende residuele kracht in het hele 

model, zodat de fout in het contact altijd kleiner is dan de fout ergens anders in het model. 

Tevens kan de maximaal toelaatbare trekkracht, Floslaat, zelf opgegeven worden. 

Het kan voorkomen dat er contact geconstateerd wordt tussen twee lichamen, maar dat 

er toch meerdere knooppunten doordringen in of loslaten van het andere lichaamsoppervlak. 

De oorzaak hiervoor is de volgorde waarin de 'tyings' gegenereerd worden. Dit kan 

voorkomen worden door de lichaamsnummering te veranderen en daarmee de volgorde 

waarin contact gedetecteerd wordt, zie paragraaf B.4. Loslating van knooppunten in het 

contactvlak kan duiden op een te grote waarde voor de contacttolerantie. 
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B.3 Tying van de knooppunten in het contactvlak 

Wanneer twee deformeerbare lichamen met elkaar in contact gebracht worden, komt 

knooppunt A van het oppervlak van het ene lichaam in contact met het oppervlak met knoop- 

punten B en C van het andere lichaam, zie figuur B.2.1. Wanneer een knooppunt van het ene 

lichaamsoppervlak een 'patch' van het andere lichaamsoppervlak raakt, wordt er automatisch 

een 'tying' aangemaakt. Een 'tying' houdt in dat de verplaatsing van knooppunt A een functie 

wordt van de verplaatsingen van knooppunten B en C. Knooppunt A is een 'tied node' en de 

knooppunten B en C zijn 'retained nodes'. 

1 1 
2 2 

AvA = - (1 - 5,) AvB + - (1 + 6,) Avc met 6 de natuurlijke coörd. lungs segment BC 

1) 'tying' relatie 

Wanneer de deformatie van het lichaam zo groot is dat het knooppunt langs het lichaams- 

oppervlak gaat glijden, dan zal het knooppunt naar de ernaast liggende 'patch' glijden. Er 

wordt een nieuwe 'tying' van het knooppunt met de knooppunten van de nieuwe 'patch', 

waarop het knooppunt zich nu bevindt, gemaakt. Deze methode voor het maken van 'tyings' 

noemt men 'variable tying method'. Het voordeel van deze methode is dat ze geen extra 

variabelen in de oppervlakteknooppunten creëert en ze produceert geen stijfbeidsmatrix met 

nullen op de diagonaal. Gedurende de analyse worden aan het begin van ieder increment de 

contactcondities gecontroleerd en indien nodig worden de 'tyings' aangepast. 

B.4 Regels bij het gebruik van contactalgoritmen 

Onderstaande regels geven een leidraad voor het gebruik van contactalgoritmen. 

Wanneer twee of meer regels van toepassing zijn, sluit de ene regel de andere regel niet uit. 

Het is dan aan te raden de contactanalyse voor verschillende volgorde van lichaams- 

nummeringen uit te rekenen en de beste nummering aan de hand van de resultaten te kiezen. 
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Algemene regels: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

Een knooppunt dat in contact komt met een oppervlak dient niet opgenomen te zijn in 

een 'tying'. 

Een element kan alleen toebehoren aan één contactlichaam. Evenzo ligt een knooppunt 

in één lichaam. 

Het gebruik van CONTACT TABLE en CONTACT NODE reduceert de rekentijd. 

Gebruik OPTIMIZE om de bandbreedte te minimaliseren. Gedurende het contact 

tussen twee deformeerbare lichamen leidt het veranderen van de contactcondities tot 

veranderingen in de bandbreedte van de stijfheidsmatrix. OPTIMIZE zorgt voor 

optimalisatie van de bandbreedte wanneer het contact yerandert. 

Elementen die niet in contact komen, hoeven niet opgenomen te zijn in de definitie 

van een lichaam. 

Nummering van de lichamen in het CONTACT: 

1. Deformeerbare lichamen dienen voor starre lichamen gedefinieerd te worden. Deze 

regel kan niet geschonden worden. 

Wet lichaam met de fijnere mesh moet het lagere nummer krijgen. 

Het kleinste lichaam moet een lager nummer krijgen dan het grotere lichaam. 

Wanneer een lichaam convex is en het andere concaaf, dan moet het convexe lichaam 

een lager nummer krijgen. 

Wanneer er een groot verschil in materiaaleigenschappen tussen de twee lichamen 

bestaat, dan moet het lichaam met de laagste stijfheid een lager nummer krijgen. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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BIJLAGE C FIGUREN 

figuur 1 de meshverdeling 
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rel. x-verplaatsing [mm] 

h 

xx kwadr. elem. z. meshver. 

- kwadr. elem. m. meshver. 

++ lin. elem. z. meshver. 

-- lin. elem. m. meshver. 

figuur 2 relatieve beweging [mm] 

54 


	INHOUDSOPGAVE
	1 INLEIDING
	HOOFD
	2.1 Het eindige elementen model
	2.2 Simulaties en resultaten
	2.3 Conclusies


	3 MESHVERFIJNING ELEMENTTYPE EN LOSLAATKXACHT
	De gebruikte modellen en elementen
	3.2 De meshvesijning
	De resultaten met kwadratische elementen
	Het gebruik van lineaire elementen
	De resultaten met lineaire hersenelementen
	3.6 Conclusie elementtype
	3.7 De loslaatkracht

	4 HET 'TWO PIVOT' MODEL
	Korte bespreking van het 'two pivot' model
	Het koppelen van de nekschakel aan het hoofdmodel
	De resultaten met het nekmodel
	4.4 Conclusies

	DE INVLOED VAN HET RUGGEMERG
	5.1 Het model
	5.2 De resultaten
	5-3 Be conclusies
	LITERATUURLIJST

	A ANATOMISCHE BESCHRIJVING VAN HET MENSELIJK HOOFD
	A.l De schedel
	A.2 De hersenen
	A.3 De hersenvliezen
	A.4 Het hersenvocht
	De anatomie vanuit een mechanisch oogpunt

	B DE WERKING VAN HET CONTACT ALGORITME
	B 1 Deformeerbaar-deformeerbaar contact
	Wanneer komt een lichaam met een ander lichaam in contact?
	B.3 Tying van de knooppunten in het contactvlak
	B.4 Regels bij het gebruik van contactalgoritmen

	C FIGUREN
	1 De meshverdeling
	2 De relatieve beweging


